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 ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001
„Да направим училището

 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с 

финансовата       подкрепа   на     
Оперативна програма  „Развитие на 

човешките ресурси”,                              
                  съфинансирана от 

Европейския социален              фонд 
на Европейския съюз



Клуб „Европейска кухня.  
Какво   да сготвим и ядем в страните 

от ЕС”



Цели

 1. Да се повиши мотивацията
   на учениците за участие в образователно 

възпитателния процес, съобразно 
техните интереси  и потребности.

 2. Да получат знания за националните
   кухни на страните от ЕС.
 3.Да развият умения и компетентности
   за работа в кухня.



Европейски кухни
 Българска  кухня
 Италианска кухня
 Френска  кухня
 Гръцка  кухня
 Английска  кухня
 Немска  кухня
 Испанска кухня
 Холандска кухня
 Белгийска кухня



Месец декември

   Традиция в нашия клуб е да 
започваме с   българска кухня и 
приготвихме овчарска салата и 
питки със сирене



Салатите са красиви и вкусни



И момчетата се справиха с питките



От гръцката кухня избрахме банички с 
маслини

 Приготвихме и 
традиционнат
а пица 
„Маргарита“

   от 
италианската   
 кухня



За десерт направихме английски фъч



Резултатът беше много сладък 

 И момчетата и 
момичетата се 
справиха 
много добре



Немска кухня – топла картофена салата



От белгийската кухня се спряхме на 
приказните „кифлички на Карлсон“



Бутер - рулца с кайма – нещо 
специално от холандската кухня



Франция и нейната невероятно 
интересна кухня

 Картофена торта „Ана“ –
Вкусно картофено изкушение с 

име на жена



Старателно рязахме картофи



Преди и след печенето



Готвачите от нашата кухня



Представителна изява – месец 
февруари

Темата на нашата кулинарна    
изложба е „Сандвичите на 

Европа“



Сандвичи със салам и 
тост “Флоренция”



Български принцеси и 
сандвичи-хапки



За десерт от испанската кухня – 
канелени охлювчета



Моменти от нашата работа



Английски фъч и кифлички



Питки със сирене и овчарска салата



Торта „Ана“ и пица „Маргарита“



Рулца и кифлички



Сандвичи и сладки



Дойде време и за последното 
занятие на клуба
 Приключихме работата по проект 

“Успех” в нашия клуб “Европейска 
кухня.Какво да сготвим и ядем в 
страните от ЕС” за учебната 2014/2015 
година.

 Научихме интересни неща за 
националните кухни на много страни от 
ЕС и опитахме техни традиционни ястия.

 Придобихме умения за работа в кухнята.



Майсторите - готвачи



Участниците в клуба



Клуб “Европейска кухня.Какво да 
сготвим и ядем в страните от ЕС”

Благодаря за вниманието!
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